
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয় 

বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান) 
িবশন ী, আড়াইহাজার, নারায়ণগ । 

www.birtan.gov.bd 
 

ারক নং-১২.০৯.০০০০.০০১.১১.০০১.২২-১৬১                                          তািরখঃ 
০৩ আি ন ১৪২৯ ব া  

১৮ সে র ২০২২ ি া  

িনেয়াগ িব ি  
 

বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)-এর অধীন  রাজ খাত  িন বিণত 09 (নয়)  ক াটাগিরর 
মাট ৪০ (চি শ)   পেদ জনবল িনেয়ােগর িনিম  িব ি েত বিণত িনয়মাবলী ও শত সােপে  বাংলােদেশর ত ায়ী নাগিরকেদর 

িনকট হেত অনলাইেন (http://birtan.teletalk.com.bd) ওেয়বসাইেট আেবদনপ  আহবান করা যাে । অনলাইন তীত কান 
আেবদন হণ করা হেব না। 

: 
নং 

পেদর নাম এবং জাতীয় বতন 
ল-২০১৫ অ যায়ী বতন ল ও 

ড 

পেদর 
সং া 

েয়াজনীয় যা তা  ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১. িনবাহী পিরচালেকর ি গত 

সহকারী 
১১৩০০-২৭৩০০/- 

ড-১২ 

১ 
(এক) 

(ক) াতক (স ান) িডি সহ অিফস ব াপনা কােজ ২ 
( ই) বৎসেরর অিভ তা; অথবা 
(খ) উ  মা িমক সা িফেকট বা সমমােনর 
সা িফেকটসহ সংি  কােজ ৫ (প চ) বৎসেরর অিভ তা। 

সকল জলার 
াথ গণ আেবদন 

করেত পােরন। 

২. পিরসং ান সহকারী 
১০২০০-২৪৬৮০/- 

ড-১৪ 

২ 
( ই) 

গিনত বা পিরসং ান িবষেয় াতক (স ান) িডি সহ 
কি উটার া ািমং এর অিভ তা। 

৩. াগার সহকারী 
১০২০০-২৪৬৮০/- 

ড-১৪ 

২ 
( ই) 

(ক) াতক (স ান) িডি সহ াগার িব ােন িডে ামা; 
অথবা 
(খ) াতক (স ান) িডি সহ লাইে রীর কােজ ২ ( ই) 
বৎসেরর অিভ তা। 

৪. িহসাব র ক 
১০২০০-২৪৬৮০/- 

ড-১৪ 

৪ 
(চার) 

বািণেজ  াতক (স ান) িডি । 

৫. ফেটা াফার 
১০২০০-২৪৬৮০/- 

ড-১৪ 

১ 
(এক) 

াতক (স ান) িডি সহ আট ও ফেটা ািফেত অিভ তা। 

৬. ডাটা এি /কে াল অপােরটর 
৯৩০০-২২৪৯০/- 

ড-১৬ 

১ 
(এক) 

সরকাির িত ােন কি উটার পােসােনল িনেয়াগ 
িবিধমালা, ২০১৯ অ যায়ী। 

৭. অিফস সহকারী-কাম-কি উটার 
া িরক 

৯৩০০-২২৪৯০/- 
ড-১৬ 

৬ 
(ছয়) 

(ক) উ  মা িমক সা িফেকট বা সমমােনর সা িফেকট ; 
এবং 
(খ) কি উটার বহার সং া  ওয়াড েসিসং, ডাটা এি  
ও টাইিপং এ িন প সবিন  গিত থািকেত হইেব; যথা:- 
(অ) বাংলা: িত িমিনেট সবিন  ২০ শ ; এবং 
(আ) ইংেরিজ: িত িমিনেট সবিন  ২০ শ । 

৮. াব সহকারী 
৯৩০০-২২৪৯০/- 

ড-১৬ 

১২ 
(বােরা) 

িব ােন ি তীয় িবভাগ বা সমমােনর িসিজিপএ- ত উ  
মা িমক সা িফেকট বা সমমােনর সা িফেকট।  

৯. মাঠ সহকারী 
৯৩০০-২২৪৯০/- 

ড-১৬ 

১১ 
(এগােরা) 

িব ােন ি তীয় িবভাগ বা সমমােনর িসিজিপএ- ত উ  
মা িমক সা িফেকট বা সমমােনর সা িফেকট।  

িষই স ি  



 
০১। আেবদনকারীর বয়স ৩০/0৯/2022ি : তািরেখ সবিন  18 (আঠার) বছর এবং সেবা  30 (ি শ) বছর হেত হেব। তেব, মা  বীর 

ি েযা া/শহীদ ি েযা ােদর /ক া এবং শারীিরক িতবি  াথ েদর ে  বয়সসীমা 32 (বি শ) বছর পয  িশিথলেযা । 
0২। বয়স মােণর ে  এিফেডিভট হণেযা  নয়।  
03। সরকাির/আধাসরকাির ও ায় শািসত িত ােন চাকিরেত িনেয়ািজত াথ গণ যথাযথ ক পে র অ মিত সােপে  আেবদন 
করেবন এবং মৗিখক পরী ার সময় অনাপি প  দািখল করেবন। এে ে  কান অি ম কিপ হণেযা  হেব না। 
04। াথ র যা তা যাচাই: মৗিখক পরী ার সময় িন বিণত ( িমক নং ক হেত ঝ পয ) কাগজপে র লকিপ দশন বক িত র 
01 (এক)  কের সত ািয়ত ফেটাকিপ দািখল করেত হেব। 
ক. াথ র সকল িশ াগত যা তার সনদ ( েযাজ  ে  অিভ তা সনদসহ)। 
খ. াথ  য িস  কেপােরশন/ইউিনয়ন/ পৗরসভা/ওয়াড-এর ায়ী বািস া স ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ পৗরেময়র/ 
কাউি লর ক ক দ  নাগিরকে র সনদ। 
গ.মিহলা কাটা তীত অ া  কাটা দাবীর সমথেন যথাযথ ক প  ক ক দ  সনদ।  
ঘ. থম িণর গেজেটড কমকতা ক ক দ  চািরি ক সনদ। 
ঙ. জাতীয় পিরচয়প  (NID) /জ  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
চ. অনলাইেন রণ ত আেবদনপে র কিপ (Applicants Copy) ও (Admit Card) 
ছ. আেবদনকারী ি েযা া/শহীদ ি েযা ার -ক া িকংবা ি েযা া/শহীদ ি েযা ার -ক ার  ক া হেল  
ি েযা ার সনদ এবং আেবদনকারীর সােথ স ক উে খ বক সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ পৗরসভার ময়র/ 

িস কেপােরশেনর ওয়াড কাউি লর ক ক দ  ত য়ণ প । 
জ. শারীিরক িতব ী, এিতম,  - গা ী এবং আনসার ও াম িতর া সদ  াথ েদর ে  সরকােরর সবেশষ    
নীিতমালা অ যায়ী উপ  ক প  ক ক দ  সনেদর সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব। 
ঝ. আেবদনকারীেক তার সবেশষ অিজত িশ াগত যা তার িবষয়  আেবদেন উে খ করেত হেব। 
 
াথ  ক ক দ  কান ত  বা দািখল ত কাগজপ  জাল, িম া বা য়া মািণত হেল িকংবা পরী ায় নকল বা অস পায় অবল ন 

করেল সংি  াথ র ািথতা বািতল করা হেব এবং তার িব ে  আইনা গ ব া হণ করা হেব। ল ত / জাল কাগজপ  দিশত 
হেল পরী ায় উ ীণ য কােনা াথ র াথ তা বািতল বেল গ  হেব। 
 
05। সকল পেদর জ  িলিখত, বহািরক ( েযাজ  ে ) এবং মৗিখক পরী া হণ করা হেব।  
06। যিদ কান াথ  বাংলােদেশর নাগিরক না হন িকংবা বাংলােদেশর নাগিরক নন এমন কান ি েক িবেয় কেরন বা করার জ  
িত িতব  হন িকংবা কান ফৗজদাির আদালত ক ক নিতক খলনজিনত অিভেযােগ দি ত হন িকংবা কান সরকাির বা 
ায় শািসত িত ান বা ানীয় ক পে র চাকির হেত বরখা  হেয় থােকন, তাহেল িতিন আেবদন করার জ  যা  িবেবিচত হেবন 

না। 
07। সরকাির নীিতমালা অ যায়ী কাটা প িত অ সরণ করা হেব। 
0৮। িলিখত পরী ার তািরখ ও সময় চী SMS এর মা েম জানােনা হেব। এছাড়া বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি উট (বারটান)-এর না শেবাড এবং ওেয়বসাইেট www.birtan.gov.bd িনেয়াগ িব ি  কাশ করা হেব। িলিখত 
পরী ায় উ ীণ াথ েদর বহািরক ও মৗিখক পরী ার তািরখ ও সময় চী বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট 
(বারটান)-এর না শ বােড ও ওেয়বসাইেটও কাশ করা হেব। 
09। িলিখত/ বহািরক/ মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না। 
10। িব ি  বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)-এর না শেবাড এবং ওেয়বসাইেট 
www.birtan.gov.bd এবং টিলটেকর ওেয়বসাইেট (https://alljobs.teletalk.com.bd) পাওয়া যােব। 
11। অস ণ ও ণ আেবদনপ  বািতল বেল গ  হেব। 
12। িব ি েত উি িখত  পেদর সং া াস/ ি  হেত পাের। 
13। সরকার ক ক জারী ত া িবিধ যথাযথভােব অ সরণ কের পরী ায় অংশ হণ করেত হেব। 
14। িনেয়াগ সং া  পরী ার য কােনা িবষেয় ক পে র িস া ই ড়া  বেল গ  হেব। 
15। অনলাইেন আেবদনপ  রণ সং া  িনয়মাবলী ও করণীয়: 
ক) পরী ায় অংশ হেণ আ হী াথ গণ- ক http://birtan.teletalk.com.bd এই ওেয়বসাইেট আেবদনপ  রণ করেত হেব। 
 



আেবদেনর সময়সীমা: 
1. অনলাইেন আেবদনপ  রণ পরী া িফ জমাদান র তািরখ ও সময় 2২/০9/২০২২ ি : সকাল 08:00 টায়। 
2. অনলাইেন আেবদনপ  জমাদােনর শষ তািরখ ও সময় ১৫/10/2022 ি : স া ০৬:00 টা পয । উ  সময়সীমার মে  বিণত 

ওেয়বসাইেট User ID া  াথ গণ অনলাইেন আেবদনপ  submit এর সময় থেক পরবত  72 (বাহা র) ঘ ার মে  
এসএমএস (SMS) এ পরী ার িফ জমা িদেত হেব। 

খ) অনলাইন আেবদনপে  াথ েক ত র রি ন ছিব ( দঘ  300x  300) pixel া র ( দঘ  300x  80) pixel ান 
কের িনধািরত েল Upload করেত হেব। ছিবর সাইজ সেবা  100KBও া েরর সাইজ সেবা  60KB হেত হেব। 
গ) অনলাইেন আেবদনপে  রণ ত ত ই যেহ  পরবত  সকল কায েম ব ত হেব, সেহ  অনলাইেন আেবদনপ  submit 
করার েবই সকল তে র স কতা স েক াথ  িনেজ শতভাগ িনি ত হেবন। 
ঘ) াথ  অনলাইেন রণ ত আেবদনপে র এক  ি কিপ পরী া সং া  য কান েয়াজেন সহায়ক িহেসেব সংর ণ করেবন 
এবং মৗিখক/ বহািরক পরী ার সময় এক কিপ জমা িদেবন। 
ঙ) SMS রেণর িনয়মাবলী ও পরী ার িফ দান: অনলাইেন আেবদনপ  (Application Form) যথাযথভােব রণ কের 
িনেদশনা মেত ছিব এবং া র Upload কের আেবদপ  submit করা স  হেল কি উটাের ছিবসহ Application 

Preview দখা যােব। িন লভােব আেবদনপ  submit করা স  করা াথ  User ID ছিব এবং া র  এক  
Applicant’ s copy পােবন। যিদ Applicant’ s copy ত কান ত  ল থােক বা অ  ছিব (স  কােলা/স  সাদা 
ঘালা) বা ছিব/ া র স ক না থােক তাহেল নরায় আেবদন করেত পারেবন। তেব আেবদন িফ জমাদােনর পের আর কান 

পিরবতন/পিরমাজন/পিরবধন হণেযা  নয় িবধায় আেবদন িফ জমাদােনর েব াথ  অব ই উ  Applicant’ s copy ত 
তার সা িতক তালা রি ন ছিব, িন ল ত  ও া র সং  থাকা ও এর স কতার িবষয়  িপিডএফ কিপ ডাউনেলাড বক 
িনি ত কের রি ন ি  কের সংর ণ করেবন। Applicant’ s copy ত এক  User ID number দওয়া থাকেব এবং 
User ID number বহার কের াথ  িনে া  প িতেত য কান Teletalk Pre-Paid Mobile Number এর মা েম 
02 ( ই)  SMS কের ( িমক নং-০১ থেক ০৯ নং এ বিণত পেদর ে  আেবদন িফ বাবদ=100 (একশত) টাকা এবং 
Teletalk সািভস চাজ বাবদ=12 (বােরা) টাকাসহ (অেফরেযা ) মাট =112 (একশত বােরা) টাকা পরী ার িফ অনিধক 72 
(বাহা র) ঘ ার মে  জমা িদেবন। িবেশষভােব উে , অনলাইেন আেবদন পে র সকল অংশ রণ কের submit করা হেলও 
পরী ার িফ জমা না দওয়া পয  অনলাইেন আেবদনপ  কান অব ােতই হীত হেব না। 
 

SMS এর িনয়মাবলী: 
থম SMS: BIRTAN <space>User ID িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের। 

Example: BIRTAN ABCDEF 
 
Reply: Applicant’ s Name. TK-112 will be charged as application fee.Your PIN is 12345678. To 
pay fee Type BIRTAN <space>Yes<Space>PIN and send to 16222 
 
ি তীয় SMS: BIRTAN <space>Yes<Space>PIN িলেখ send করেত হেব 16222 ন ের। 
Example: BIRTAN Yes 12345678 
 
Reply: Congratulation Applicant’s Name, payment completed successfully for BIRTAN 
Applicantion for (post name) User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxx). 
 
চ) ি তীয় SMS  পাঠােনার পর িফরিত এসএমএস-এ Password পােবন। SMS এর মা েম া  User ID এবং 
Password  ভিব ৎ েয়াজেনর িনিম  সংর ণ করেত হেব। 
ছ) SMS এর া  User IDএবং Password বহার কের পরবত েত রাল ন র, পেদর নাম, ছিব, পরী ার তািরখ, 
সময়/ কে র নাম ইত ািদ ত  স িলত েবশপ  াথ  Download বক রি ন ি  কের িনেবন। াথ  েবশপ  পরবত েত 
সকল পরী ার সমেয় অব ই দশন করেবন। 
জ) মা  টিলটক ি - ইড মাবাইল ফান থেক াথ গণ িন বিণত SMS প িত অ সরণ কের িনজ িনজ User ID এবং 
Password ন ার করেত পারেবন ( েযাজ  ে )। 
1) User ID জানা থাকেল: BIRTAN <space>Help<Space>User<Space>User ID& Send to 16222. 

Example: BIRTAN HELP USER ABCDEF 
2) PIN Number জানা থাকেল: BIRTAN <space>Help<Space>PIN<Space>PIN No& Send to 16222. 
3) Example: BIRTAN HELP PIN 12345678 



ঝ) অনলাইেন আেবদন এবং টাকা জমার কাজ  াথ  িনেজ করেবন। এ ে  অ  কান মা ম থেক উ  কাজ  স  কের 
াথ  তািরত হেল ক প  দায়ী থাকেব না। 

 
 
 
 
 
 
 
ঞ) পি কা ছাড়াও বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)-এর ওেয়বসাইট 
www.birtan.gov.bd না শ বােড িব ি সহ এতদসং া  সকল ত  দখা যােব। অথবা QR Code ান এর 
মা েম বাংলােদেশর একমা  রা ীয় মাবাইল অপােরটর টিলটেকর জব পাটাল https://alljobs.teletalk.com.bd 
ওেয়বসাইেট সরাসির েবশ কেরও িব ি  পাওয়া যােব। িনেয়াগ পরী ার তািরখ, সময় ও অ া  ত  
www.birtan.gov.bd ওেয়বসাইট এবং না শেবােড হেত জানা যােব। 
ট) অনলাইেন আেবদন করেত কান সম া হেল টিলটক ন র থেক 121 অথবা এ ই- মইেল যাগােযাগ করা যােব। এছাড়া 
টিলটেকর জব পাটাল এর ফইস ক পজ https://www.facebook.com/alljobsbdTeletalk এ মেসজ 

এর মা েমও যাগােযাগ করা যােব। (Mail এর Subject-এ Organization Name: BIRTAN, Post Name****, 
Applicant’s User ID ও Contact Number অব ই উে খ করেত হেব)। 
ঠ) িড ােরশন: াথ েক অনলাইন আেবদনপে র িড ােরশন অংেশ এই মেম ঘাষণা িদেত হেব য, াথ  ক ক আেবদনপে র 

দ  সকল ত  স ক ও সত । দ  ত  অসত  বা িম া মািণত হেল অথবা কান অেযা তা ধরা পড়েল বা কােনা তারণা 
বা ন িতর আ য় হণ করেল িকংবা পরী ায় নকল বা অস পায় অবল ন করেল, পরী ার েব বা পের এমনিক িনেয়ােগর পের 
য কােনা পযােয় ািথতা বািতল করা হেব এবং সংি  াথ র িব ে  আইনগত ব া হণ করা যােব। 

16। শষ তািরখ ও সমেয়র জ  অেপ া না কের হােত যেথ  সময় িনেয় অনলাইেন আেবদনপ  রণ ও আেবদন িফ জমাদান 
করেত পরামশ দয়া যাে । 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


